
 

 
 
 

ATA N.º 16/2012: 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2012: 

No dia vinte e dois de agosto de dois mil e doze, pelas quinze horas e quinze minutos, no 

Auditório da Biblioteca Municipal de Palmela, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal, sob a 

Presidência de Ana Teresa Vicente Custódio de Sá, Presidente, encontrando-se presentes os 

Vereadores Álvaro Manuel Balseiro Amaro, António Fonseca Ferreira, Adília Maria Prates 

Candeias, Adilo Oliveira Costa, Maria da Natividade Charneca Coelho e Luís Miguel Reisinho de 

Oliveira Calha. 

 

A Ordem do Dia desta reunião de Câmara é constituída pelos seguintes 

pontos: 

PONTO 1 – Proposta de alteração ao Plano Diretor Municipal – Zona Industrial da Biscaia – 

A13. 

PONTO 2 – 5.ª Alteração ao Orçamento 2012 e Grandes Opções do Plano 2012-2015. 

PONTO 3 – Fornecimento de refeições nos estabelecimentos de educação e ensino do 1.º ciclo 

do ensino básico e pré-escolar da rede pública ano letivo – Ratificação da aprovação da minuta 

de contrato. 

PONTO 4 – Prolongamento de topónimos já existentes e atribuição de topónimo, na freguesia 

de Palmela, Requerente: Junta de Freguesia de Palmela, Proc.º Top – 269/2012, Local: Olival 

do Corvo – Aires.  

PONTO 5 – Atribuição de topónimo na freguesia de Palmela, Requerente: Junta de Freguesia 

de Palmela, Proc.º Top – 71/02, Local: Lagoinha. 

PONTO 6 – Licenciamento de operação de loteamento de reconversão, Requerente: 

Administração Conjunta da AUGI da Quinta da Torre, Proc.º L-20/02, Cabanas – freguesia de 

Quinta do Anjo. 

PONTO 7 – Regulamento Municipal dos Serviços de Abastecimento de Água e de saneamento 

de Águas Residuais Urbanas e Revogação dos artigos 8.º a 10.º do Regulamento de Aplicação e 

Cobrança de Tarifas e Preços do Município de Palmela.  
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PONTO 8 – Atividades de animação socioeducativa (educação pré-escolar) promovidas por 

Associações de Pais e Encarregados de Educação – 3.º período do ano letivo 2011/2012 – 

atribuição de apoio financeiro. 

PONTO 9 – Programa de Alimentação Escolar – atribuição de apoio financeiro ao Agrupamento 

de Escolas Marateca Poceirão – 3.º período do ano letivo 2011/2012 e 1.º período do ano letivo 

2012/2013. 

PONTO 10 – Campeonatos Europeus de Orientação (EOC/ETOC’2014) – Protocolo de 

Cooperação entre a Câmara Municipal e a Federação Portuguesa de Orientação. 

PONTO 11 – Prestação de serviços de seguros – Abertura de procedimento. 

PONTO 12 – Desafetação do domínio público e cedência de terreno à Freguesia de Quinta do 

Anjo em regime de direito de superfície. 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

●  50ª Edição da Festa das Vindimas – A Sr.ª Presidente após cumprimentar os presentes 

informa que se inicia na próxima semana a 50ª edição da festa das vindimas, que decorrerá de 

30 de agosto a 4 de setembro. Trata-se de meio século de vida desta grande iniciativa local, 

que está relacionada com a história económica do concelho e da freguesia de Palmela, mas 

também com os hábitos culturais. Retrata as memórias das pessoas, ao longo de muitas 

gerações e envolve toda uma comunidade. Este ano, esta celebração coincide com a distinção 

de Palmela enquanto Cidade Europeia do Vinho o que coloca uma nova exigência perante 

todos, designadamente, a Câmara Municipal, os produtores, as associações representativas e 

toda a comunidade. Serão promovidos os vinhos da região e os produtos ligados à terra, sendo 

os momentos altos desta festa, entre muitos outros, a eleição da rainha, o cortejo dos 

camponeses, a bênção do mosto, o cortejo das vindimas e o simulacro de incêndio no castelo. 

Irão realizar-se espetáculos e atividades, ao longo dos vários dias, que mobilizam a comunidade 

local, da região e do país. Refere que este ano existe o constrangimento, das obras no centro 

histórico da vila e que têm consequências no estacionamento e na circulação dentro da vila. 

Solicita que se reforce a tolerância e a capacidade de reagir positivamente a estes 

constrangimentos, para que as festas não sejam prejudicadas. Apela à compreensão de todos 

os cidadãos, particularmente aos que vivem na vila, nas zonas mais próximas da festa, devido 

às dificuldades que poderão sentir no acesso a casa e pelo barulho que irão sentir nos dias de 

festa. Deseja à Associação de Festas e particularmente àqueles que assumem este ano a sua 

direção e presidência, os maiores sucessos e que as festas sejam um êxito. Apela para que o 

consumo do vinho seja feito com moderação, especialmente na classe etária mais jovem, para 

que possam viver a festa com qualidade e em todas as suas dimensões. 
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Pela Sr.ª Presidente foi apresentado o seguinte Voto de Congratulação: 

Voto de Congratulação (Festa das Vindimas): 

“A Festa das Vindimas, que decorrerá de 30 de agosto a 4 de setembro, cumpre este ano a sua 

50.ª edição – meio século de vida que reflete a história económica, cultural e social do concelho 

de Palmela e guarda a memória de várias gerações de pessoas que contribuíram para a 

grandeza e projeção da nossa tradição vinícola, das riquezas e valores locais. 

A celebração coincide este ano com a distinção de Cidade Europeia do Vinha atribuída a 

Palmela, um reconhecimento que reforça a promoção dos vinhos, dos produtos ligados à terra e 

do conjunto de atividades que lhe estão associadas e são componentes essenciais da nossa 

identidade rural, mas também do desenvolvimento sustentado que projetamos. 

A eleição da Rainha, o Cortejo dos Camponeses e a Bênção do Mosto, o Cortejo das Vindimas e 

o simulacro de incêndio ao Castelo, serão, uma vez mais, momentos altos da festa que trarão a 

Palmela muitos milhares de visitantes e farão da vila o ponto de encontro das nossas 

comunidades. 

Num ano de renovação do nosso Centro Histórico, estarão salvaguardadas as condições para 

quês as Festas das Vindimas seja novamente um êxito. E a população de Palmela saberá, como 

sempre, acolher com orgulho e hospitalidade quem nos visita. 

A Câmara Municipal de Palmela, reunida em sessão pública, a 22 de agosto de 2012, saúda a 

50.ª edição da Festa das Vindimas, a Associação de Festas e todos os que contribuem para a 

sua concretização.” 

Submetido o Voto de Congratulação a votação, foi o mesmo aprovado, por 

unanimidade e em minuta. 

 

● Voto de congratulação – Pedro Ribeiro, Grupo Desportivo da Volta da Pedra -  O 

Sr. Vereador Adilo Costa saúda os presentes e informa que o atleta Pedro Ribeiro 

conquistou, no dia 15 de julho, em Rio de Mouro, o título de vice campeão nacional de BTT - 

Cross Country Olímpico, no escalão sub 23. Foi mais um título obtido por atletas do Grupo 

Desportivo da Volta da Pedra, na modalidade de ciclismo, vertente de BTT. Estes títulos são 

fruto de uma aposta de vários anos de formação e competição e têm mobilizado muitas 

dezenas de atletas, das mais variadas idades. Palmela continua a ser uma referência nacional 

ao nível do BTT. 

 

Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foi apresentado o seguinte Voto de Congratulação: 

Voto de Congratulação (Simone Fragoso e Edi Maia): 

“A Câmara Municipal de Palmela saúde e felicita os atletas Edi Maia e Simone Fragoso, pela 

participação nos Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos, respetivamente, que se realizaram e 

irão realizar em Londres. 



Ata n.º 16/2012 

Reunião ordinária de 22 de agosto de 2012 

 

4 

 

Edi Silva Maia, atleta do Sporting Clube de Portugal, residente na freguesia de Palmela, 

participou pela primeira vez no circuito internacional olímpico nos Jogos Olímpicos de 2012, em 

Londres, na disciplina de Salto com Vara. 

Simone Silva Machado Fragoso, atleta do Sport Lisboa e Benfica, moradora na freguesia de 

Palmela, irá participar na modalidade Natação, no escalão S5 – natação com deficiência motora 

Nanismo, nos Jogos Paralímpicos de 2012, que se realizam entre 29 de agosto e 9 de setembro, 

em Londres 

Em resultado de anos de preparação e dedicação às modalidades que praticam, estes dois 

atletas são um exemplo para as camadas mais jovens e um orgulho para todos os palmelenses. 

Reunida em Palmela a 22 de agosto de 2012, a Câmara Municipal de Palmela congratula-se 

pela participação dos atletas Edi Maia e Simone Fragoso, nas mais importantes competições 

desportivas realizadas a nível mundial, expressando o desejo que continuem a dignificar e a 

promover o desporto e o concelho de Palmela.” 

Sobre o Voto de Congratulação (Simone Fragoso e Edi Maia) interveio: 

O Sr. Vereador Fonseca Ferreira cumprimenta todos os presentes e interroga se o atleta 

Tiago Venâncio é nadador do Concelho de Palmela. 

O Sr. Vereador Adilo Costa informa que atualmente o atleta não é nadador da Palmela 

Desporto. O Tiago Venâncio já treinou na Palmela Desporto e como tal, era várias vezes 

referenciado nas reuniões públicas da Câmara Municipal, principalmente quando ganhava 

prémios e quando se destacava. Informa ainda que, a Câmara Municipal de Setúbal apresentou 

um voto de congratulação ao Tiago Venâncio. Comunica que a atleta Simone Fragoso fez a sua 

preparação para os jogos paralímpicos na Palmela Pesporto.  

Submetido o Voto de Congratulação a votação, foi o mesmo aprovado, por 

unanimidade e em minuta. 

 

● Fins – de - Semana Gastronómicos do Vinho – O Vereador Luís Calha após 

cumprimentar os presentes na sala, presta a informação que nos dias 31 de agosto, 1, 2, 7, 8 e 

9 de setembro, a Câmara Municipal dará continuidade ao ciclo de Fins-de-semana 

Gastronómicos Temáticos, evento iniciado em 2011, em parceria com a Associação da Rota de 

Vinhos da Península de Setúbal / Costa Azul e com os estabelecimentos de restauração do 

Concelho dedicados ao Vinho de Palmela. Estes fins-de-semana contam com a participação de 

18 estabelecimentos, que propõem ementas, com recurso à utilização dos vinhos da região, na 

confeção de sobremesas e pratos inovadores e requintados. Consolidar a notoriedade da marca 

turística Palmela, como território associado à gastronomia e aos produtos locais de qualidade é 

o principal objetivo do projeto “Palmela – Experiências com Sabor”, que enquadra a iniciativa. 

Até ao final do ano, decorrerão, ainda, o Concurso de Gastronomia de Palmela e os fins-de-
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semana Gastronómicos do Moscatel. Recorda que esta é mais uma oportunidade para carimbar 

os Passaportes Gastronómicos “Palmela – Experiências com Sabor!”, uma ação promocional que 

tem vindo a desenvolver-se, com o apoio da Associação da Rota de Vinhos da Península de 

Setúbal/ Costa Azul. Distribuídos no Posto de Turismo (no Castelo de Palmela) ou na Casa Mãe 

da Rota de Vinhos, os Passaportes Gastronómicos conduzem o seu titular ao sorteio de uma 

“Experiência com Sabor em Palmela”, que inclui um fim de semana numa unidade hoteleira do 

Concelho e uma refeição num dos estabelecimentos aderentes, para duas pessoas. 

Devidamente preenchidos, os Passaportes deverão ser entregues na Casa Mãe, entre 12 e 30 

de novembro, para validação e sorteio. 

 

● Lançamento do Postal oficial comemorativo Palmela Cidade Europeia do Vinho – o 

Sr. Vereador Luís Calha informa que se trata de um lançamento que irá ocorrer na biblioteca 

municipal de Palmela, no dia 30 de agosto, a partir das 17H30 e será realizado em parceria com 

os CTT – Correios de Portugal. Convida todos os presentes para assistirem, formalmente, à 

entrada em circulação do postal, que preservará para a posteridade este título atribuído a 

Palmela. Refere que este produto integra a iniciativa “Inteiros Postais Portugueses”, dos CTT – 

Correios de Portugal e será comercializado em cerca de 800 lojas dos correios. Representa um 

importante meio de divulgação, ao integrar a base de dados do clube de colecionadores dos 

CTT – Correios de Portugal, que conta com vários milhares de clientes nacionais e estrangeiros. 

Informa que esta cerimónia do lançamento do Postal de Palmela - Cidade Europeia do Vinho, 

dará ainda origem a uma placa comemorativa, que passará a figurar no museu dos CTT – 

Correios de Portugal, no dia em que terá inicio a 50ª edição da festa das vindimas. Este será 

mais um momento de reconhecimento do trabalho realizado, na região, em prol da produção 

vinícola. 

 

● Ponte do Zambujal – O Sr. Vereador Fonseca Ferreira refere que tendo tomado 

conhecimento da realização de uma reunião sobre esta matéria, irá intervir de modo a prestar 

uma colaboração. Cita que a ponte tem grande importância para os cerca de 60 cidadãos que 

residem no outro lado na Herdade do Zambujal, que se defrontam diariamente com a 

dificuldade no atravessamento, quer para se deslocarem para o trabalho, quer para outras 

deslocações quotidianas. Assume que esta é uma situação de difícil resolução, mesmo em 

termos financeiros. Cita que houve uma candidatura apresentada ao PRODER que não foi 

aprovada, mas que existe todo o empenho da Câmara Municipal, do proprietário da Herdade do 

Zambujal e da própria REFER em resolver este problema. A REFER está numa posição 

ultradefensiva, mas a questão de segurança deverá ser garantida. Interroga sobre o valor dos 

custos para repor a estrutura da ponte, em condições de poder ser utilizada para peões, ou 

para peões e bicicletas ou eventualmente para tráfego rodoviário condicionado. Questiona 

ainda, se perante os valores que a Câmara Municipal tem orçamentado – 40 000€, se haverá 
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disponibilidade do proprietário em colaborar. Apela para que se resolva este problema e se não 

houver possibilidade de o resolver, por motivos financeiros ou técnicos, que se clarifique a 

situação. 

 

Face aos temas apresentados no Período Antes da Ordem do Dia, foram dadas as 

seguintes respostas: 

− Ponte do Zambujal (Questão apresentada pelo Sr. Vereador Fonseca Ferreira) – O Sr. 

Vereador Álvaro Amaro cumprimenta os presentes e recorda que aquando da reunião 

pública, realizada em Marateca, fez um ponto de situação de todas as diligências efetivadas 

neste âmbito. Informa que o orçamento mais credível para a reabilitação da ponte e que 

atualmente já está desatualizado, ronda os 600 000€. Existe um protocolo entre a REFER e a 

Câmara Municipal, onde esta assume avançar para a reabilitação e em simultâneo foi celebrado 

um outro protocolo com a família Vinhas que se comprometia a comparticipar 

significativamente nos custos da reabilitação. Posteriormente foi celebrado um outro protocolo, 

que visava envolver a família Vinhas na candidatura e que incluía a beneficiação do caminho, 

daí que o orçamento ascendesse aos 790.000€. Esclarece que o assunto tem tido alguns 

desenvolvimentos, têm existido alguns alertas, quer por parte da REFER, quer dos técnicos da 

Câmara Municipal que têm produzido várias informações acerca do estado de degradação 

daquela obra de arte. Há a realizar, entre outros estudos, inspeções subaquáticas às fundações 

e ensaios de esforço. Clarifica que atualmente os 600.000€ não seriam suficientes para a 

reabilitação da ponte e que a Câmara Municipal tem sinalizado e interditado o acesso ao 

viaduto, embora, sistematicamente, toda a sinalização colocada tenha sido vandalizada. 

Informa que hoje irá reunir com o parceiro de candidatura e com a Senhora Presidente da 

Junta de Freguesia de Marateca de modo a concertar as próximas medidas a tomar. Há que 

discutir com as famílias e com a população da Herdade do Zambujal. Adianta que é 

fundamental a realização de uma peritagem à ponte, com um nível técnico muito mais 

aprofundado, para que se perceba se as intervenções propostas e os orçamentos existentes, 

entre 499.000€ e 600.000€, são suficientes para resolverem o problema estrutural da ponte. 

Reitera que a Câmara Municipal continuará a acautelar a segurança da população de modo a 

não acontecer qualquer acidente. Em relação à questão do incómodo para as populações, 

informa que a diferença são 3,5Km para se deslocarem à sede de Freguesia. 

O Sr. Vereador Fonseca Ferreira refere que este assunto não se pode limitar à questão 

geográfica, muitos dos habitantes têm necessidade de se deslocar a Setúbal, por razões de 

trabalho ou à sede da freguesia. Objetivamente as pessoas têm necessidade de atravessar a 

ponte para aceder à Freguesia ou ao local de trabalho que geralmente é em Setúbal. 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro refere que os municípios têm que se preocupar com o acesso 

ao seu concelho e aos serviços do seu concelho. Sublinha que após a reunião que terá lugar no 
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dia de hoje, há que tomar medidas muito mais determinadas e que o projeto requer um estudo 

urgente. Para esse estudo, quer a disponibilidade do parceiro, que por protocolo está obrigado 

a participar na reabilitação da ponte, quer da Câmara Municipal, haverá condições para avançar 

assim que os termos dessa consulta estejam devidamente elaborados e para isso será 

necessária a colaboração da REFER, porque tem um departamento especialista nessa área. 

Recorda que na reunião que ocorreu na freguesia de Marateca, tornou público que a Câmara 

Municipal promoveu, em março, uma reunião com a REFER e com o parceiro de candidatura, 

tendo em vista auscultar a disponibilidade da REFER para aceitar uma intervenção no viaduto, 

que não fosse aquela que inicialmente estava prevista no protocolo. O que é mais preocupante 

é a questão da segurança e uma vez que não existe a possibilidade de garantir o financiamento 

para avançar com a obra procurou-se uma solução de meio-termo. A REFER ficou disponível 

para essa solução, mas até ao momento, certamente houve outra avaliação do estado da ponte 

e de alguns movimentos, uns visíveis a olho nu e outros só percetíveis pelos especialistas, que 

necessitam de um trabalho técnico mais escalpelizado, para saber os termos em que se irá 

lançar a consulta dessa peritagem, que concluirá sobre as necessidades de intervenção. 

Termina referindo que, para todos os efeitos, a ponte, para o Município de Palmela está 

encerrada. 

- Derrocada de Vale de Barris – A Vereadora Natividade Coelho saúda os presentes na 

sala e questiona se existe algum relatório em curso sobre a morte de uma pessoa e o ferimento 

de outras duas, que aconteceram devido à derrocada havida em Vale dos Barris. 

 - Recolha de Lixo - A Vereadora Natividade Coelho refere que circulam, no facebook, 

fotos do concelho que envergonham um pouco o Concelho e que não está confinada a uma 

única freguesia. Informa que há habitantes que afirmam que só há recolha de lixo doméstico 

uma vez por semana e que os circuitos não são completamente cumpridos, o que gera muitas 

complicações. Esta é uma questão pública que tem chegado, também, pela via de reclamação à 

Câmara Municipal. Confessa que não foi a todos os locais, mas foi a todas as freguesias e 

verificou que a situação está melhor numas do que noutras. Solicita um ponto de situação 

sobre esta matéria, visto que as fotografias que circulam e as queixas verbais ou escritas dos 

munícipes, só agora estão a acontecer o que leva a concluir que ocorreu algo de anormal. 

- Derrocada dos Barris (Questão apresentada pela Sr.ª. Vereadora Natividade Coelho) – A 

Sr.ª Presidente esclarece que a informação que a Câmara Municipal possui sobre esta matéria 

foi prestada pelos serviços de Proteção Civil e confirmada pelos Bombeiros. Infelizmente tratou-

se de um ato individual, de grande risco, porque aquela não é uma zona adequada para a 

realização de escalada. 

O Sr. Vereador Adilo Costa informa que o tipo de rocha onde ocorreu o acidente, não é 

apropriada para escaladas. Infelizmente aqueles jovens já o tinham feito no passado e 

tentaram, novamente, por sua conta e risco e sem estarem minimamente organizados, voltar a 
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escalar. Informa ainda que existem zonas mais seguras, na serra, para fazer este tipo de 

atividade. 

  - Recolha de Lixo (Questão apresentada pela Sr.ª. Vereadora Natividade Coelho) – O Sr. 

Vereador Álvaro Amaro esclarece que de facto tem havido inúmeros problemas com avarias 

de viaturas de recolha de resíduos sólidos, mas não poderá dizer-se que a situação é 

generalizada. Na vila de Palmela e em Aires não tem havido avaria das viaturas das empresas 

que prestam esse serviço. Informa que interrompeu as férias para fazer o acompanhamento da 

recolha de lixo e constatou que de 14 para 15 de agosto não foram cumpridos os 5 circuitos 

que estavam previstos, porque apenas havia 4 viaturas a laborar. Durante a recolha uma delas 

avariou mas foi recolocada em funcionamento às 02:30. Em relação às fotografias que circulam 

no facebook há que saber interpretá-las, porque em locais que hoje foram limpos, entre as 

22H00 e as 05H00, pelas 07H00, já estavam repletos de lixo junto ao contentor e com os 

contentores vazios. Continua a haver problemas com a pouca colaboração e falta de civismo de 

algumas pessoas, principalmente com as unidades de restauração que são obrigadas a ter 

contentores com recolha individualizada e vão atestar os contentores do munícipe regular, que 

paga a sua tarifa de lixo no contrato de água. Afirma que houve um período muito difícil, no 

final de julho e início de agosto e que chegou a pôr a hipótese de solicitar auxilio aos concelhos 

vizinhos. Acrescenta que a situação piorou a partir do momento em que foi publicada a lei dos 

compromissos e a partir do momento que as empresas intermunicipais começaram a sentir 

dificuldades e fecharam os aterros, de sábado para domingo, que é quando os munícipes 

colocam uma maior quantidade de lixo. Informa que sai um circuito, ao domingo à noite, que 

deveria percorrer 18 Km e recolher 100 contentores e que após 8 Km de marcha, a viatura está 

cheia devido à acumulação realizada no fim-de-semana. A Câmara Municipal tem tentado 

sensibilizar os munícipes para acondicionar o lixo, para o dia seguinte, de modo a que estas 

situações não se verifiquem e se evite que esta situação se reflita na limpeza e na imagem do 

espaço público. Atesta que como menciona a campanha da Câmara Municipal, “o estado de 

limpeza da nossa terra é o espelho de quem cá mora”. 

A Vereadora Natividade Coelho questiona se cada viatura está afeta a um determinado 

circuito e se não poderá haver substituição por outras ou, ainda, se o circuito não pode ser 

dividido. 

O Vereado Álvaro Amaro refere que estão a laborar 4 veículos, no período da noite, se 

porventura, um deles se danifica, os encarregados monitorizam os circuitos ao minuto. O 

trabalho é aferido pelos trabalhadores da recolha de lixo.  

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho anuncia que os moradores de Quinta do Anjo 

mencionam que a viatura de recolha de resíduos sólidos apenas passa uma vez por semana. 

A Sr.ª Presidente explica que existe outra dimensão do problema e que se relaciona com os 

sistemas multimunicipais, a recolha que foi alterada devido ao encerramento, de um dia, do 
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aterro o que leva a que as viaturas não possam praticar a recolha diariamente, por não ter 

onde despejar. Informa que a Câmara Municipal não está a recolher menos lixo, o volume de 

lixo recolhido, atualmente, é superior, o que significa que se deverá resolver o problema com a 

intervenção individual. É visível um tipo de lixo, na rua, que é absolutamente inaceitável, assim 

como é inaceitável que as pessoas continuem a ir passear os cães e não apanhem os respetivos 

dejetos, isto á válido para os dejetos de animais como para os objetos que são lançados pelas 

janelas dos carros e autocarros. Diz compreender os motivos que levam os cidadãos a estarem 

incomodados, devido às dificuldades económicas e ao desemprego e que isso se reflita em 

gestos e comportamentos menos corretos. Informa que a Câmara Municipal tem vindo a 

perder, sistematicamente, trabalhadores nas áreas operacionais, cujas funções são a recolha de 

lixo, sem que os possa substituir. Houve épocas em que a Câmara Municipal podia recorrer a 

mecanismos suplementares, nomeadamente, contratando serviços e alugando equipamentos, 

de modo a reforçar a necessidade de limpeza. Para minimizar este problema apenas se pode 

intervir ao nível da consciencialização e de uma atitude diferente por parte dos cidadãos. Este é 

um problema que os cidadãos têm que enfrentar como um problema seu. Cita que não está a 

fazer um apelo para que se volte a fazer queimadas ou para se enterrar o lixo, mas sim um 

apelo para que se tenha comportamentos mais cívicos. 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro reitera que a lei dos compromissos é de facto um grande 

obstáculo ao trabalho dos municípios e da administração pública, porque para se adquirir peças 

para a reparação das viaturas, existem grandes dificuldades, que se repercutem no 

planeamento do serviço que está devidamente estruturado, para que exista um funcionamento 

em pleno, de modo a dar resposta a um serviço de qualidade. Refere as características rurais 

do Concelho que recebe resíduos de outros concelhos limítrofes, em particular nas zonas rurais, 

designadamente no Poceirão e Marateca e no acesso partilhado que existe em algumas 

estradas nacionais. Termina referindo que serão envidados todos os esforços para manter a 

normalidade até final do mês. 

 

DESPACHOS EMITIDOS PELO SR. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PELA CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

GERAL, POR SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito da Divisão de Administração Geral / Secção de Licenciamentos: 

A Câmara toma conhecimento, através de uma relação distribuída a todos os membros, 

elaborada pelos serviços respetivos e que fica anexa a esta ata como documento n.º 1, dos 

processos despachados pela Sr.ª Dr.ª Pilar Rodriguez, no período de 18.07.2012 e 21.08.2012.  
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ASSUNTOS DESPACHOS PELO SR. VEREADOR DO PELOURO, POR SUBDELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Departamento de Administração Urbanística: 

A Câmara toma conhecimento, através de uma relação distribuída a todos os membros, 

elaborada pelos serviços respetivos e que fica anexa a esta ata como documento n.º 2, dos 

processos despachados pelo Sr. Vereador Álvaro Manuel Balseiro Amaro, no período de 

16.07.2012 a 18.08.2012. 

 

CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

A Sr.ª Presidente dá conhecimento que os pagamentos autorizados, no período compreendido 

entre os dias 18.07.2012 a 21.08.2012, somaram o valor de 3.082.217,00 € (três milhões, 

oitenta e dois mil, duzentos e dezassete euros).  

A lista dos pagamentos autorizados fica anexa a esta ata como documento n.º 3. 

 

TESOURARIA: 

Balancete: 

A Sr.ª Presidente informa que o balancete do dia 21.08.2012, apresenta um saldo de 

3.154.161,63 € (três milhões, cento e cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e um euros e 

sessenta e três cêntimos), dos quais: 

• Dotações Orçamentais – 2.468.546,42 € (dois milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, 

quinhentos e quarenta e seis euros e quarenta e dois cêntimos); 

• Dotações Não Orçamentais – 685.615,21 € (seiscentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e 

quinze euros e vinte e um cêntimos). 

 

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ATAS 

 

Ao abrigo do preceituado no n.º 2 e para os efeitos do n.º 4, do artigo 92.º., da Lei n.º. 

169/99, de 18.09, e bem assim do que se dispõe o n.º 2 e n.º 4, do artigo 27.º, do Decreto-Lei 

n.º 442/91, de 15.11, na redação do Decreto-Lei 6/96, de 31.01 (C.P.A.), a Câmara Municipal 
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deliberou a aprovação das seguintes atas, sendo as mesmas assinadas pela Exm.ª Senhora 

Presidente e por quem as lavrou. Foi dispensada a leitura das mesmas, por unanimidade, por 

terem sido previamente distribuídas a todos os membros do órgão executivo: 

• ATA n.º 10/2012, da reunião ordinária de 16 de maio de 2012 – Aprovada por 

unanimidade; 

• ATA n.º 11/2012, da reunião extraordinária de 29 de maio de 2012 – Aprovada por 

unanimidade; 

• ATA n.º 12/2012, da reunião ordinária de 06 de junho de 2012 – Aprovada por 

unanimidade; com a abstenção da Sr. Vereador Fonseca Ferreira, que justifica a sua abstenção 

por não se encontrar no dia da reunião. 

• ATA n.º 13/2012, da reunião ordinária de 20 de junho de 2012 – Aprovada por 

unanimidade; com a abstenção da Sr.ª Vereadora Adília Maria Prates Candeias, que justifica a 

sua abstenção por se encontrar de férias no dia da reunião. 

• ATA n.º 14/2012, da reunião ordinária de 04 de julho de 2012 – Aprovada por 

unanimidade; com a abstenção da Sr. Vereador Adilo Costa, que justifica a sua abstenção por 

se encontrar de férias no dia da reunião. 

 

II – GABINETE DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 1 – Proposta de alteração ao Plano Diretor Municipal – Zona 

Industrial da Biscaia – A13. 

PROPOSTA N.º GPE 01_16-12: 

«A.  ENQUADRAMENTO: 

1. A Zona Industrial da Biscaia, situada na freguesia de Palmela, associada à EM533, é 

uma área que por via da publicação do Plano Diretor Municipal (PDM) em 1997, foi classificada 

como “Espaços industriais previstos”, tendo vindo a ser ocupada por empresas dedicadas ao 

setor industrial (nas áreas da metalurgia, plástico e reciclagem) e ao setor comercial (aluguer 

de máquinas e venda de produtos hortícolas). 

2. Dado o facto de a delimitação desta zona industrial apresentar alguns desfasamentos 

de traçado, relativamente à área das propriedades que a constituem, abranger uma área de 

montado de sobro que se pretende preservar e sobre a qual se verificam inundações 

ocasionais, para além de nos encontrarmos perante novos factos que adiante se explicitarão, 
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surge agora a necessidade de se propor a sua redelimitação, perante um cenário de incerteza 

quanto à data de publicação da Revisão do PDM. 

3. O Centro de Reciclagem de Palmela, inserido nesta zona industrial, é uma empresa 

dedicada à atividade de reciclagem de sucata e desperdícios metálicos, estando em 

funcionamento desde 1998.  

4. Por via de um contato da empresa, teve-se conhecimento de que esta se encontra a 

promover o licenciamento das novas instalações junto da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), localizadas numa propriedade 

imediatamente adjacente a sul à da implantação original (Artigo 142 da Secção J), ocupando-a, 

parcialmente, numa área equivalente a cerca de 25.000m², afeta à categoria de “Espaços 

agroflorestais cat. II”, de acordo com a Planta de Ordenamento do PDM em vigor, e cuja 

intervenção não se coaduna com o estipulado em sede de Regulamento para estas áreas. 

5. Para além de as obras de expansão terem resultado na impermeabilização da área 

acima referida, verificou-se o prolongamento do muro de vedação ao longo da Rua José Mestre, 

tendo resultado no estrangulamento de uma linha de água da Reserva Ecológica Nacional 

(REN), condição esta que desrespeita o estipulado neste regime (Decreto-Lei n.º 166/2008, de 

22 de agosto, considerando ainda a Declaração de Retificação n.º 63-B/2008, de 21 de outubro 

e a Portaria n.º 1356/2008, de 28 de novembro), assim como o disposto na Lei da Titularidade 

dos Recursos Hídricos (Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro).  

6. Com a entrada em vigor do Regime do Exercício da Atividade Industrial (Decreto-Lei n.º 

209/2008, de 29 de outubro), a CCDR-LVT tornou-se na entidade coordenadora do processo do 

Centro de Reciclagem, a qual veio posteriormente verificar a situação de incompatibilidade com 

o PDM em vigor. 

7. Tendo a empresa conhecimento da necessidade de aplicação do artigo 15.º do Decreto-

Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, do 

Regime Geral de Gestão de Resíduos, que obriga à conformidade com os instrumentos de 

gestão territorial em vigor, apresentou o pedido de regularização à CCDR-LVT em dezembro de 

2011. 

8. Em fevereiro do presente ano, após a constituição de um grupo de trabalho, no qual se 

incluiu um representante nomeado por esta Câmara, cumprindo o disposto na legislação acima 

referida, realizou-se uma reunião da qual resultou parecer favorável, se bem que condicionado, 

face à necessidade de regularização da linha de água da REN, para a resolução desta situação, 

a qual apenas poderá ser ultrapassada por meio de uma revisão ou alteração do PDM em vigor. 

9. Foi concedido um prazo de 90 dias, para que a Câmara se pronunciasse formalmente 

relativamente à decisão sobre a intenção de promover a revisão ou alteração deste instrumento 
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de gestão territorial, o qual se encontra esgotado, conforme ofício da CCDR-LVT (S09233-

201207-DAS/DLA) rececionado no passado dia 1 de agosto.  

10. Face ao exposto, torna-se urgente a emissão de documento autenticado da deliberação 

ou decisão camarária relativamente a este assunto, podendo a sua ausência resultar no 

indeferimento da regularização das instalações por parte da CCDR-LVT, colocando em causa a 

perda da viabilidade económica da empresa em questão e consequente redução de empregos. 

11. Cabe ainda referir que a empresa tem vindo a desenvolver estudos, nos quais se 

comprometeu a resolver a situação do estrangulamento da linha de água da REN, encontrando-

se este caso a ser avaliado pela Agência Portuguesa do Ambiente (que passou a ter as 

incumbências da extinta Administração da Região Hidrográfica do Alentejo), para a 

regularização desta, nos quais se encontra em consideração a necessidade de execução de uma 

bacia de retenção para o escoamento das águas em situações de grande pluviosidade.  

12. A verificar-se a decisão no sentido do procedimento de alteração do PDM, este 

decorrerá sem prejuízo do processo de Revisão do PDM presentemente em curso, o qual sendo 

entretanto publicado, deverá assumir o adequado enquadramento deste caso. 

B. PROPOSTA: 

1. Assim, ao abrigo do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, e 

no artigo 95.º do Decreto-lei n.º 380/99 de 22 de setembro na sua atual redação dada pelo 

Decreto-Lei n.º46/2009 de 20 de fevereiro, propõe-se à aprovação da Câmara Municipal o início 

do procedimento de alteração do PDM, nos termos e para o efeito do descrito nos pontos 

anteriores e como tal constante na cartografia anexa a esta proposta, e que nos termos do n.º 

2 do art.º 77 do supra citado diploma legal, seja estabelecido um prazo de 15 dias para a 

“formulação de sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer questões que 

possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de elaboração”.  

2. Com a transposição para a ordem jurídica interna das Diretivas n.º 2001/42/CE, de 27 de 

junho e n.º 2003/35/CE, de 26 de maio, e com a publicação do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 

15 de junho que estabelece o regime a que fica sujeita a avaliação dos efeitos de determinados 

planos e programas no ambiente, torna-se necessário avaliar da necessidade ou dispensa da 

elaboração de relatório ambiental para esta alteração. 

Esta avaliação, de acordo com o n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de 

junho, compete à entidade responsável pela elaboração do plano ou programa. 

No anexo que integra o Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, encontram-se estabelecidos 

os seguintes critérios de determinação da probabilidade de efeitos significativos no ambiente: 

“1 — Características dos planos e programas, tendo em conta, nomeadamente: 
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a) O grau em que o plano ou programa estabelece um quadro para os projetos e outras 

atividades no que respeita à localização, natureza, dimensão e condições de 

funcionamento ou pela afetação de recursos; 

b) O grau em que o plano ou programa influencia outros planos ou programas, 

incluindo os inseridos numa hierarquia; 

c) A pertinência do plano ou programa para a integração de considerações 

ambientais, em especial com vista a promover o desenvolvimento sustentável; 

d) Os problemas ambientais pertinentes para o plano ou programa; 

e) A pertinência do plano ou programa para a implementação da legislação em 

matéria de ambiente. 

 2 — Características dos impactes e da área suscetível de ser afetada, tendo em conta, 

nomeadamente: 

a) A probabilidade, a duração, a frequência e a reversibilidade dos efeitos; 

b) A natureza cumulativa dos efeitos; 

c) A natureza transfronteiriça dos efeitos; 

d) Os riscos para a saúde humana ou para o ambiente, designadamente devido a 

acidentes; 

e) A dimensão e extensão espacial dos efeitos, em termos de área geográfica e 

dimensão da população suscetível de ser afetada; 

f) O valor e a vulnerabilidade da área suscetível de ser afetada, devido a: 

i) Características naturais específicas ou património cultural; 

ii) Ultrapassagem das normas ou valores limite em matéria de qualidade 

ambiental; 

iii) Utilização intensiva do solo; 

g) Os efeitos sobre as áreas ou paisagens com estatuto protegido a nível nacional, 

comunitário ou internacional.” 

Não se verificando nesta alteração, nenhuma das situações atrás referidas, nomeadamente por 

“implicar a utilização de uma pequena área a nível local e por não ser suscetível de ter efeitos 

significativos no ambiente” (n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho), 

propõe-se a dispensa da Avaliação Ambiental Estratégica deste procedimento de alteração ao 

Plano Diretor Municipal.» 

Sobre a proposta de Proposta de alteração ao Plano Diretor Municipal – Zona 

Industrial da Biscaia – A13 numerada GPE 01_16-12 intervieram: 

A Sr.ª Presidente refere que embora se encontre a decorrer a revisão do Plano Diretor 

Municipal, por todas as contingências que esta revisão tem sofrido e pela indefinição que a 

Câmara Municipal ainda sente relativamente a esta matéria, pretende-se propor esta alteração 

ao Plano Diretor Municipal. Se, paralelamente, a revisão do Plano Diretor Municipal avançasse 
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ou se concluísse, o conteúdo desta proposta ficaria vertido, ou na própria revisão ou no novo 

Plano Diretor Municipal. 

O Sr. Vereador Fonseca Ferreira cita que é a favor do que é proposto porque visa corrigir 

uma situação e resolver problemas existentes. Menciona que frequentemente se remedeiam 

situações, no âmbito do ordenamento do território e das questões ambientais, em vez de as 

prevenir. Está a remediar-se uma situação que declinou, em termos de ordenamento e com 

efeitos significativos, em termos ambientais, designadamente na questão das inundações. 

Questiona se perante esta situação, quer em termos nacionais, quer em termos municipais, se 

se pode prevenir, ordenando previamente, em vez de suceder o que sucede sistematicamente 

que é remediar. Questiona, também, se legalmente, o relatório de avaliação ambiental 

estratégico, pode ser dispensado e se com esta alteração que se pretende realizar não são 

trazidas implicações em termos hídricos. 

A Sr.ª Presidente informa que atualmente não se permite a instalação de empresas, neste 

tipo de condições, para que se evite situações semelhantes a esta, que devem ser remediadas. 

Esta empresa funciona desde o ano de 1998, terá iniciado o seu processo de instalação numa 

fase anterior, muitas destas situações aconteceram por todo o país, acontecendo também no 

Concelho de Palmela, porque é um concelho com uma grande apetência, do ponto de vista 

económico e as autarquias acabaram por ser pressionadas pela própria dinâmica económica. O 

concelho de Palmela pela sua centralidade, dimensão, características, acessibilidades e até pela 

questão das políticas agrícolas, que levaram ao abandono de algumas terras, tudo isto, 

condicionou uma determinada ocupação do território. Comunica que, atualmente, não é cedida 

viabilidade a situações que não acautelem, desde a sua raiz todos os impactos que possam 

surgir. Neste caso concreto, esta proposta, auxiliará a regularização de uma situação existente 

e vai, ainda assim, minimizar alguns dos problemas. Menciona que com a execução da bacia de 

retenção irão ser minimizados os problemas existentes, principalmente, as cheias na linha de 

água. Termina mencionando que a natureza e a dimensão desta intervenção, em concreto, não 

justificam o plano de avaliação ambiental.  

A Sr.ª Presidente dá a palavra ao Arqt.º João Carlos Antunes para os devidos 

esclarecimentos: que informa que a avaliação ambiental estratégica, por filosofia, tem como 

objetivo o de avaliar à anterior todas as soluções possíveis, para uma determinada ocupação de 

um pedaço de território. O que acontece neste processo é que essa avaliação à anterior está 

prejudicada, porque se está a aplicar medidas paliativas e não de avaliação estratégica. 

Menciona que também pensou nesta questão, porque ela é dúbia, em termos estritos do 

conceito, pelo que solicitou apoio e aconselhamento à CCDR – LVT, que opinou que a Câmara 

Municipal é soberana para tomar a decisão, em sede de reunião e que posteriormente a CCDR-

LVT ponderaria se estaria de acordo. Se a CCDR-LVT não concordasse com a decisão municipal, 

aduziria as suas razões de discordância, sendo que a câmara municipal poderá acrescentar 

fundamentos, que considere pertinentes, para não utilizar a avaliação ambiental estratégica. 
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Sem prejuízo de uma concertação com a entidade de coordenação, o fundamento a apresentar, 

prende-se com a questão do que é que se vai avaliar estrategicamente. 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

III – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

Pela Sr.ª Presidente foram apresentadas as seguintes propostas: 

PONTO 2 – 5.ª Alteração ao Orçamento 2012 e Grandes Opções do Plano 

2012-2015. 

PROPOSTA N.º DAF 01_16-12: 

«A 5.ª alteração ao Orçamento 2012 e Grandes Opções do Plano 2012-2015 tem como 

finalidade reforçar as dotações de algumas rubricas insuficientemente dotadas em contrapartida 

de dotações em excesso. Reforçam-se dotações das seguintes Ações: “reparação de 

equipamentos”, “conservação dos equipamentos culturais” (reparação do soalho do Cine Teatro 

S. João), “acidentes em serviço e doenças profissionais”, para pagamento de capital de remição 

a trabalhadores aos quais a CGA atribuiu incapacidade permanente ou parcial e “Viver Melhor 

Viver com Autonomia”.  

O valor da presente alteração é de 55.450,00 € (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e 

cinquenta euros) e representa 0,10%.  

Assim, e nos termos do Decreto-Lei n.º 54–A/99, de 22 de fevereiro, propõe-se a aprovação 

da 5.ª Alteração ao Orçamento de 2012 e Grandes Opções do Plano 2012/2015.» 

Sobre a proposta de 5.ª Alteração ao Orçamento 2012 e Grandes Opções do Plano 

2012-2015 numerada DAF 01_16-12 interveio: 

A Sr.ª. Vereadora Natividade Coelho refere que estudou exaustivamente estas 

movimentações, e que verificou que são meras mudanças entre rubricas. Refere que este é um 

ato de gestão. 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com a 

abstenção dos Srs. Vereadores Natividade Coelho e Fonseca Ferreira, que 

apresentam declaração de voto. 

DECLARAÇÃO DE VOTO DOS SRS. VEREADORES DO P.S.: 

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se, porque esta é mais uma 

alteração a um orçamento contra o qual votaram e que consubstancia um ato de mera gestão 
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entre rubricas sem conduzir a uma alteração significativa do orçamento e GOPs 2012/2015, 

resumindo-se a 0,10% do orçamento atual.” 

 

DIVISÃO JÚRIDICA: 

PONTO 3 – Fornecimento de refeições nos estabelecimentos de educação e 

ensino do 1.º ciclo do ensino básico e pré-escolar da rede pública ano letivo 

– Ratificação da aprovação da minuta de contrato. 

PROPOSTA N.º DAF_DJ 01_16-12: 

«Tendo em consideração a data de início do ano letivo 2012/2013, a aprovação da minuta do 

contrato para o fornecimento de refeições nos estabelecimentos de educação e ensino do 1.º 

ciclo do ensino básico e pré-escolar da rede pública, revestia-se da maior urgência; 

Considerando, igualmente, a impossibilidade de reunir extraordinariamente, e para o efeito, a 

Câmara Municipal foi aquela minuta aprovada pela Vice-Presidente, no dia 08 de agosto, nos 

termos do n.º 3 do artigo 68.º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação. 

Assim, propõe-se, nos termos da mesma disposição legal, que a Câmara Municipal ratifique o 

ato de aprovação da minuta do contrato, considerando como correto o valor de 150.060,00 € 

(cento e cinquenta mil e sessenta euros) com IVA incluído, enquanto encargo a suportar no 

corrente ano.» 

Sobre a proposta de Fornecimento de refeições nos estabelecimentos de educação e 

ensino do 1.º ciclo do ensino básico e pré-escolar da rede pública ano letivo – 

Ratificação da aprovação da minuta de contrato numerada DAF_DJ 01_16-12 

interveio: 

A Sr.ª. Vereadora Natividade Coelho refere que a minuta de dia 8 de agosto não estava 

correta e que a ratificação hoje realizada é o que faz fé. 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANISTICA 

 

DIVISÃO DE LOTEAMENTOS E AUGI 

Pelo Sr. Vereador Álvaro Amaro foram apresentadas as seguintes propostas: 

PONTO 4 – Prolongamento de topónimos já existentes e atribuição de 

topónimo, na Freguesia de Palmela, Requerente: Junta de Freguesia de 

Palmela, Proc.º Top-269/2012, Local: Olival do Corvo – Aires. 
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PROPOSTA N.º DAU_DLA 01_16-12: 

«A operação de loteamento titulada pelo alvará n.º 273, emitido a favor de Vítor Madeira 

Construções, Lda., em fase final de execução de obras de urbanização e já com algumas 

edificações construídas, deu origem a um novo arruamento e a novos troços de vias, em 

continuidade de topónimos já existentes, gerando o seu processo de consolidação novas 

necessidades de acessibilidade e definição de moradas, designadamente para efeitos de 

distribuição de correio. 

Assim e conforme proposta de 13.04.2012 da Junta de Freguesia de Palmela e respetiva 

fundamentação em anexo, propõe-se a alteração da extensão da Rua de Aljubarrota e ainda 

dos topónimos Rua Natália Correia, Rua Fernando Namora, Rua Alves Redol e Rua Vitorino 

Nemésio, aprovados em Reunião de Câmara de 21/11/2001 e 19/07/2006, por forma a 

abranger os novos troços referidos e devidamente identificados em planta anexa. 

Pelo facto de esta proposta se reportar a topónimos já existentes, entendeu-se dispensável a 

apresentação das respetivas biografias. 

Relativamente ao novo arruamento que se inicia na perpendicular com a Rua Alexandre 

Herculano e termina em impasse, nos termos da mesma proposta da Junta de Freguesia de 

Palmela e considerando a temática das designações envolventes, propõe-se atribuir o topónimo 

de “Rua José Carlos Ary dos Santos”. 

Tendo as referidas designações merecido aprovação da Comissão de Toponímia, em reunião de 

12/07/2012 e verificando-se o cumprimento do Regulamento de Toponímia do Concelho de 

Palmela, propõe-se assim a aprovação das referidas propostas de prolongamento de extensão 

e atribuição do novo topónimo, nos termos da alínea v) do nº. 1, do artigo 64.º, da Lei 169/99, 

de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de janeiro.» 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

PONTO 5 – Atribuição de topónimo na freguesia de Palmela, Requerente: 

Junta de Freguesia de Palmela, Proc.º Top-71/02, Local: Lagoinha. 

PROPOSTA N.º DAI_DLA 02_16-12: 

«Conforme proposta de 27/03/2012 apresentada pela Junta de Freguesia de Palmela e 

fundamentação aditada pelo serviço de toponímia da Divisão de Loteamentos e AUGI, e ainda 

de acordo com o disposto no Regulamento de Toponímia do Concelho de Palmela, foi 

submetida a apreciação em Reunião da Comissão de Toponímia de 12/07/2012, a seguinte 

proposta de atribuição de topónimo: 
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- Travessa do Sossego 

Após auscultação aos moradores realizada pela Junta de Freguesia, os mesmos manifestaram 

por vontade própria e unânime, que seja atribuída a designação proposta ao arruamento que se 

inicia na perpendicular com a Rua da Barafunda e termina sem saída, confrontando com 

terrenos particulares. 

O arruamento em causa localiza-se numa zona consolidada em termos de atribuição de 

topónimos. 

O topónimo proposto visa assim enquadrar-se na temática da envolvente bem como respeitar a 

preferência dos moradores pela quietação dos locais, em detrimento do bulício que 

naturalmente carateriza os centros urbanos, e garantindo uma melhor interligação e valorização 

da identidade do local, de modo a permitir uma maior eficácia na entrega postal aos residentes. 

Tendo a proposta merecido aprovação em Comissão de Toponímia, propõe-se assim a 

atribuição do referido topónimo ao arruamento público assinalado na planta de localização 

anexa, nos termos da alínea v) do n.º 1, do artigo 64.º, da Lei 169/99, de 18 de setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de janeiro.» 

 Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

PONTO 6 – Licenciamento de operação de loteamento de reconversão, 

Requerente: Administração Conjunta da AUGI da Quinta da Torre, Proc.º L-

20/02, Cabanas – freguesia de Quinta do Anjo. 

PROPOSTA N.º DAU_DLA 03_16-12: 

«Pretende a requerente, na qualidade de representante dos comproprietários do prédio descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Palmela, sob o nº 01457/241091, inscrito sob o artigo 

89, Secção H, com uma área de 29.000 m2, proceder ao licenciamento de uma operação de 

loteamento urbano de reconversão, com caráter habitacional. 

O prédio está delimitado como AUGI, conforme Deliberação Municipal de 21 de fevereiro de 

1996, sendo o processo de reconversão da iniciativa dos comproprietários. 

O prédio objeto da operação de loteamento insere-se na sua maioria no Perímetro Urbano de 

Cabanas, em Tecido Urbano Consolidado (H1c) com uma área loteanda de 25.633.77 m2, sendo 

o restante abrangido por Espaços Agroflorestais – Cat. II com uma área de 3.366,23 m2. 

Especificamente, a proposta de desenho urbano consiste em: 
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• Constituir 34 lotes, que totalizam a área de 16.491,78 m2, destinados à construção de 

moradias unifamiliares isoladas com 2 pisos, com a superfície total de pavimentos máxima de 

8.110 m2; 

• Criar 89 lugares de parqueamento automóvel, sendo 68 privados (no interior dos lotes) 

e 21 em espaço público; 

• Ceder para domínio público uma área total de 9.141,99 m2, sendo: 

� 8.445,23 m2 para infraestruturas (arruamentos e passeios); 

� 696,76 m2 para Espaços verdes e de utilização coletiva; 

• Constituir uma área remanescente com 3.366,23 m2, que inclui a implantação de uma 

bacia de infiltração e de uma estação elevatória. 

A apreciação do projeto de loteamento enquadra-se no âmbito da Lei n.º 91/95, de 2 de 

setembro, na redação dada pela Lei n.º 10/2008, de 20 de fevereiro (adiante designada por 

LAUGI), e subsequentemente, pelo D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro, republicado pelo D.L. 

n.º 177/2001, de 4 de junho (adiante designado por RJUE). 

No plano urbanístico a proposta cumpre as disposições regulamentares do PDM, na sua redação 

em vigor à data de entrada do pedido de licenciamento, nomeadamente no que respeita ao 

estipulado nos artigos 11º e 12º, bem como na Secção 4 (estacionamento). Já quanto ao 

disposto no Anexo III do Regulamento do PDM (Cedências para espaços verdes e para 

Equipamentos de utilização coletiva) constata-se um défice ao nível da Área de Cedência para 

Espaços Verdes, de 255,24 m2, e ao nível da Área de Cedência para Equipamentos de Utilização 

Coletiva, de 1190 m2. Este défice enquadra-se no disposto no n.º 4 do artigo 6º da LAUGI, bem 

como na proposta de desenho urbano do Plano de Urbanização de Cabanas, em elaboração, q 

Não obstante, ficará a requerente obrigada ao pagamento de uma compensação ao Município, 

a converter em numerário, nos termos do disposto no artigo 6º da LAUGI, a calcular de acordo 

com a fórmula publicada no n.º 24 do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais (RTTM) em 

vigor. 

Ainda e quanto às infraestruturas viárias, nomeadamente quanto à largura dos passeios, 

verifica-se que a maior parte das áreas de passeios e perfis dos arruamentos não respeitarão as 

disposições do D.L. 123/97 de 22 de maio, questão salvaguardada pelo disposto no n.º 1 do 

artigo 6º da LAUGI. 

A proposta de loteamento agora apresentada foi previamente aprovada por unanimidade por 

deliberação em Assembleia de Comproprietários realizada no dia 24 de janeiro de 2011, no 

âmbito das competências que lhe são atribuídas, nomeadamente na alínea d) do n.º 2, do 

artigo 10º da LAUGI (conforme consta da cópia da ata apresentada pelo requerimento n.º 

1230/11, de 2011/03/02). 
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Nos termos do estabelecido no artigo 13º do RJUE foram efetuadas consultas às entidades 

externas, PT, EDP e Setgás, as quais se pronunciaram favoravelmente à pretensão referindo 

alguns aspetos a acautelar na fase de elaboração dos projetos de obras de urbanização e/ou 

sua execução. 

Ainda neste contexto, e ao nível específico da proposta de execução de bacia de infiltração 

apresentada como solução de drenagem de águas pluviais, foi a mesma alvo de análise e 

emissão de parecer favorável por parte da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) – 

Departamento de Recursos Hídricos Interiores (ex-ARH), não implicando ocupação ou 

atravessamento de terrenos de particulares. 

A proposta de loteamento foi ainda analisada pela Divisão de Loteamentos e AUGI (DLA), 

Divisão de Planeamento Urbanístico (DPU) e Divisão de Planeamento, Controlo e Qualidade de 

Infraestruturas (DPCQI), que se pronunciaram favoravelmente à globalidade da proposta, sem 

prejuízo da necessidade de algumas correções e de indicações técnicas que deverão ser 

observadas na fase subsequente de tramitação (obras de urbanização), importando salientar os 

seguintes aspetos: 

1. Independentemente da previsão de polígonos de implantação excecionais previstos 

para efeitos de legalização das construções existentes e implantadas fora do polígono de 

implantação “tipo”, o alvará que vier a ser emitido deverá referir expressamente que as novas 

edificações terão que se conformar com este último; 

2. O projeto de infraestruturas elétricas a desenvolver deverá prever a necessária 

complementaridade com o plano de plantação de arborização que venha a ser desenvolvido, 

devendo o projeto de espaços exteriores e o projeto de iluminação pública ser complementares; 

3. Relativamente à drenagem de águas residuais domésticas da área a lotear, o traçado 

apresentado deverá incluir as câmaras de ramal predial e as respetivas ligações prediais ao 

coletor, devendo ainda o coletor municipal existente ser facilmente identificável (com um traço 

diferente do coletor a construir) por recurso à simbologia indicada no D.R. n.º 23/95, de 23 de 

agosto; 

4. Obrigando a instalação da estação elevatória e bacia de infiltração previstas, à 

salvaguarda de uma área envolvente de acesso restrito e que permita o acesso por meios 

mecânicos, deverá a mesma ser considerada nos projetos de execução a apresentar; 

5. Sobre a drenagem de águas pluviais e bacia de infiltração proposta, deverá ser 

apresentado projeto de execução, que inclua a solução de estabilização de taludes e proteção 

contra os efeitos erosivos e trop-plein com ligação à câmara de visita “cega” localizada no 

caminho público existente na continuidade da Rua Manuel Ferreira Caramelo; 

6. Localizando-se a bacia de retenção e a estação elevatória em área remanescente, ou 

seja, exterior à área de intervenção da operação de loteamento, a solução impõe a necessidade 
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de celebração de contrato de urbanização, ao abrigo do artigo 25º do RJUE, cuja proposta de 

minuta será atempadamente remetida à requerente; 

7. Deverá ainda ser tido em consideração o disposto nos artigos 205º e 206º do D.R. n.º 

23/95, quanto às águas residuais recolhidas abaixo do nível do arruamento. 

8. Ainda e pelo facto de existir um coletor municipal de esgotos domésticos que atravessa 

o lote 10, fica desde já identificada a necessidade de registo de ónus provisório de servidão, no 

mesmo, para manutenção do coletor e sua salvaguarda, até que a Câmara Municipal tenha 

condições para proceder à obra de desvio daquela infraestrutura para coincidência com o 

traçado do arruamento previsto no Plano de Urbanização de Cabanas (e respeitado pela AUGI). 

Assente em parecer jurídico, tal registo traduzir-se-á pela especificação no alvará de loteamento 

de que a admissão da comunicação prévia de construção sobre o lote 10 ficará condicionada à 

celebração de contrato de servidão administrativa; 

9. Deverá ainda ser apresentado o Plano de Gestão de Resíduos de Obra conforme 

estabelece o artigo 31º do Regulamento Municipal de resíduos sólidos urbanos e de higiene e 

limpeza urbana do concelho de Palmela. 

Por último, deverão ainda ser observados os aspetos especificados nos pareceres emitidos pela 

PT, EDP, Setgás e APA bem como as demais indicações constantes dos pareceres dos serviços 

da CMP. 

Face ao exposto, e nos termos das informações técnicas da DLA de 27/06/2011 e de 

23/07/2012, propõe-se, ao abrigo do disposto no artigo 24.º da LAUGI e subsequentemente 

no n.º 1 do artigo 23º do RJUE, a aprovação da operação de loteamento consubstanciada na 

planta síntese apresentada com o requerimento n.º 5588/10, de 01/09/2010. 

Ainda ao abrigo do disposto no artigo 24º da LAUGI propõe-se estabelecer o prazo de 4 anos, a 

contar da data de emissão do Alvará de Loteamento, para efeitos de demolição e/ou alteração 

das construções devidamente identificadas na planta-síntese. 

Propõe-se igualmente que se notifique a requerente, comunicando-lhe a validade da 

deliberação por um ano, conforme determinado no artigo 76º do RJUE, devendo nesse prazo 

ser apresentado licenciamento das obras de urbanização, sob pena de caducidade. Mais se 

propõe remeter cópias dos pareceres emitidos pelas entidades e serviços da Câmara Municipal, 

para que tome conhecimento e proceda em conformidade. 

Nos termos do disposto no artigo 28.º da LAUGI, a deliberação de Câmara será tornada pública, 

por edital a afixar na propriedade, na sede do Município e da Junta de Freguesia de Quinta do 

Anjo e ainda por anúncio publicado em dois dias consecutivos num dos jornais de divulgação 

nacional, podendo os interessados reclamar da deliberação durante o período de 30 dias de 

afixação do edital, nos termos do Código do Procedimento Administrativo, na atual redação 

dada pelo D.L. n.º 6/96, de 31 de janeiro.» 
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Sobre a proposta de Licenciamento de operação de loteamento de reconversão, 

Requerente: Administração Conjunta da AUGI da Quinta da Torre, Proc.º L-20/02, 

Cabanas – freguesia de Quinta do Anjo numerada DAU_DLA 03_16-12 intervieram: 

O Sr. Vereador Fonseca Ferreira considera que uma vez mais irá haver défice de espaços 

verdes e que nos últimos anos não tem havido investimento nestes espaços. 

 O Sr. Vereador Álvaro Amaro menciona que este é um processo habitual, previsto na 

legislação e no PDM. No caso concreto de Cabanas está a afetar-se determinadas zonas para 

espaços verdes, zonas essas que têm as condições apropriadas para esses espaços. Informa 

que havia todo o interesse em manter, neste local, um terreno para ceder à Associação de 

Idosos de Cabanas, mas, para que a obra da Associação de Idosos de Cabanas seja 

candidatável a qualquer apoio, deverá possuir uma área que não se compagina com a área que 

esta operação de loteamento viria a produzir como espaço disponível para o efeito. Refere que 

o município deverá encontrar outro espaço, no perímetro urbano de Cabanas, uma bolsa de 

terrenos para equipamentos e para espaços verdes, o que está a ser consignado no Plano de 

Urbanização de Cabanas. Informa que, atualmente, o desafio de conservar e manter os espaços 

verdes é mais dispendioso que realizar novos espaços e que os cidadãos pretendem um parque 

urbano, onde possam desenvolver um conjunto de atividades. Termina referindo que, criar em 

cada operação de loteamento alguns canteiros não é viável, porque os cidadãos não irão 

usufruir destes espaços. 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

V – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRAESTRUTURAS 

 

DIVISÃO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO E RESIDUAIS: 

Pelo Sr. Vereador Álvaro Amaro foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 7 – Regulamento Municipal dos Serviços de Abastecimento de Água 

e de Saneamento de Águas Residuais Urbanas e Revogação dos artigos 8.º a 

10.º do Regulamento de Aplicação e Cobrança de Tarifas e Preços do 

Município de Palmela. 

PROPOSTA N.º DAI_DAAR 01_16-12: 

«O Regulamento Municipal dos Serviços de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas 

Residuais Urbanas do Município de Palmela, entrou em vigor a 10 de dezembro de 2008 e veio 

dotar o município de instrumentos que têm permitido que a autarquia, na qualidade de 
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entidade gestora, tenha vindo a assegurar uma correta e eficaz gestão dos sistemas de 

abastecimento de água e de drenagem de águas residuais urbanas em prossecução da melhoria 

da qualidade do serviço prestado aos munícipes e utilizadores e consequentemente da 

qualidade de vida da população em geral. 

Porém, a publicação do Decreto-Lei n.º 194/2009 de 20 de agosto, bem como as 

recomendações emanadas pela Entidade Reguladora de Águas e Resíduos (ERSAR) veio 

introduzir significativas alterações ao quadro normativo aplicável nesta matéria, no que diz 

respeito aos conteúdos dos regulamentos municipais em matéria de águas de abastecimento e 

de águas residuais, nomeadamente no que respeita à disponibilidade do serviço, aos custos 

inerentes aos ramais de ligação bem como à adoção de tarifários especiais, designadamente o 

tarifário social e familiar, os quais a Câmara Municipal de Palmela teve o cuidado de incorporar 

no tarifário dos serviços de abastecimento de água e saneamento, verificando-se a necessidade 

de revogar os artigos 8.º a 10.º do Regulamento de Aplicação e Cobrança de Tarifas e Preços 

do Município de Palmela, na medida em que o presente documento, regulará toda a matéria 

constante naqueles preceitos. 

Neste contexto, em atenção às alterações legislativas impostas pelo já referido diploma, ganhou 

assumida importância a concretização de um novo normativo que reflita as mesmas e, articule 

as exigências técnicas e legais à realidade do nosso território, bem como, à necessidade de 

regulamentação das diversas atividades que a Câmara Municipal de Palmela, como entidade 

gestora dos serviços de abastecimento de água e saneamento desenvolve diariamente nesta 

vasta área de atividade.   

Assim, ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 112º n.º 7 e 241º da Constituição da 

República Portuguesa; do artigo 53.º n.º 2 alínea a) e do artigo 64º n.º 6 alínea a) da Lei n.º 

169/99 de 18 de setembro, da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, do artigo 62.º Decreto-Lei n.º 

194/2009, de 20 de agosto, e de acordo com as demais normas habilitantes que se fizeram 

constar no preâmbulo do projeto de regulamento, propõe-se que a Câmara Municipal delibere: 

• Aprovar o projeto de Regulamento Municipal dos Serviços de Abastecimento de Água e 

de Saneamento de Águas Residuais Urbanas que se anexa à presente Proposta e dela faz parte 

integrante, promovendo a sua consulta pública, nos termos da lei, submetendo-o, igualmente, a 

parecer da ERSAR; 

• E, caso não ocorram alterações ao texto final regulamentar em resultado das consultas 

desenvolvidas, considerar esta Câmara Municipal desde já aprovado o “Regulamento Municipal 

dos Serviços de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais Urbanas”, nos 

exatos termos consignados para efeitos da sua aprovação final, por deliberação da Assembleia 

Municipal de Palmela; 

• Aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal a revogação dos artigos 8.º a 

10.º do Regulamento de Aplicação e Cobrança de Tarifas e Preços do Município de Palmela.» 
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Sobre a proposta de Regulamento Municipal dos Serviços de Abastecimento de Água 

e de Saneamento de Águas Residuais Urbanas e Revogação dos artigos 8.º a 10.º do 

Regulamento de Aplicação e Cobrança de Tarifas e Preços do Município de Palmela 

numerada DAI_DAAR 01_16-12 intervieram: 

A Sr.ª. Vereadora Natividade Coelho congratula-se com mais este elemento de gestão, 

embora refira que não tem competências técnicas para apreciar o regulamento apresentado. 

Menciona que se trata de um instrumento de auxílio, que fará a aproximação, relativamente a 

possíveis consensos, no consumo anormal de água. 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro refere que há aqui um trabalho de longos meses, promovido 

pelo Departamento de Ambiente e Infraestruturas, com a colaboração da Divisão Jurídica, que 

se empenhou fortemente neste trabalho. Foram efetuadas consultas às várias unidades 

orgânicas, nas questões relacionadas com a instrução do processo e dos procedimentos, 

designadamente à Divisão de Atendimento e à Divisão de Obras Particulares, Habitação e 

Atividades Económicas. Informa que irá haver um período de consulta pública de onde poderão 

surgir contributos. 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

VI – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL  

 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO: 

Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foram apresentadas as seguintes propostas: 

PONTO 8 – Atividades de animação socioeducativa (educação pré-escolar) 

promovidas por Associações de Pais e Encarregados de Educação – 3.º 

período do ano letivo 2011/2012 – atribuição de apoio financeiro. 

PROPOSTA N.º DEIS_DE 01_16-12: 

«O Acordo de Cooperação tripartido, firmado entre a Câmara Municipal de Palmela, a Direção 

Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo e o Centro Regional de Segurança Social de 

Lisboa e Vale do Tejo, estabelece as condições relativas à participação do Município no 

Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar. 

Este Acordo respeita os princípios consagrados na Lei nº 5/97, de 10 de fevereiro, e o 

estabelecido no Protocolo de Cooperação celebrado entre os Ministérios do Trabalho, da 

Solidariedade Social, da Educação, e a Associação Nacional dos Municípios Portugueses. 
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Neste contexto, o Município de Palmela promove e desenvolve a componente de apoio à família 

da educação pré-escolar, nomeadamente as atividades de animação socioeducativas nos jardins 

de infância, da rede pública, organizando ofertas diversificadas e garantindo que estas sejam 

pedagogicamente ricas e complementares das aprendizagens associadas à aquisição de 

competências básicas. 

A Associação de Pais/Encarregados de Educação e Amigos da Escola Básica n.º 1 de Aires e a 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI Pinhal Novo nº 2 (atual EB Zeca 

Afonso) desenvolvem, com sucesso, a organização e realização de atividades de animação 

socioeducativas para as crianças que frequentam os respetivos jardins de infância, após 

finalização da componente educativa e as 17h30, de acordo com o calendário definido pelo 

Ministério de Educação e Ciência.  

Assim, e de acordo com os Protocolos firmados entre a Câmara Municipal de Palmela, 

Agrupamento de Escolas e as referidas Associações de Pais, é da responsabilidade do Município 

comparticipar financeiramente as atividades de animação socioeducativas, através de 

transferência de verbas em função do número de crianças abrangidas e respeitando os valores 

fixados e a transferir pelo Ministério de Educação e Ciência, de modo a viabilizar o acesso e a 

frequência de todas as crianças, independentemente do nível socioeconómico das famílias.  

No 3.º período do ano letivo 2011/12 frequentaram as atividades 47 crianças em cada um dos 

estabelecimentos de educação e ensino referidos, distribuídas por quatro grupos. 

Face ao exposto, e por aplicação do Despacho nº 15563/2011, de 16 de novembro (que fixa o 

valor correspondente a cada grupo do pré-escolar, com 15 ou mais crianças, no montante 

mensal de € 706,21), conjugado com a alínea l), do nº 4, do artº 64º, da Lei nº 169/99, de 18 

de setembro, alterada pela Lei nº 5–A/02, de 11 de janeiro, propõe-se a atribuição de apoio 

financeiro, no valor global de € 8.474,52 (oito mil, quatrocentos e setenta e quatro euros e 

cinquenta e dois cêntimos), o qual se destina a comparticipar as atividades de animação 

socioeducativas promovidas pelas Associações de Pais e Encarregados de Educação abaixo 

indicadas, correspondente  ao 3.º período escolar do ano letivo 2011/2012: 

1) Associação de Pais/Encarregados de Educação e Amigos da Escola Básica n.º 1 de 

Aires: € 4.237,26 (quatro mil duzentos e trinta e sete euros e vinte seis cêntimos); 

2) Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB/JI Pinhal Novo n.º 2 (atual EB 

Zeca Afonso 4.237,26 (quatro mil duzentos e trinta e sete euros e vinte seis 

cêntimos).»  

Sobre a proposta de Atividades de animação socioeducativa (educação pré-escolar) 

promovidas por Associações de Pais e Encarregados de Educação – 3.º período do 

ano letivo 2011/2012 – atribuição de apoio financeiro numerada DEIS_DE 01_16-12 

intervieram: 



Ata n.º 16/2012 

Reunião ordinária de 22 de agosto de 2012 

 

27 

 

A Sr.ª. Vereadora Natividade Coelho refere que se está a discutir uma proposta relativa à 

educação pré-escolar, em espaços em que coabitam o 1º ciclo e o pré-escolar e onde é 

entendido o mesmo horário, para a componente socioeducativa, para o pré-escolar e para o 1º 

ciclo. Reconhece que para a componente educativa e para a socioeducativa, relativamente ao 

pré-escolar, a Câmara de Municipal de Palmela vai para além do que está legislado. Coloca as 

seguintes questões: 1 - uma criança que frequenta o 1º ciclo terminará o horário escolar às 

17H30, após essa hora onde deverão os educadores encontrar a solução, dentro ou fora do 

espaço educativo? 2 – o período até às 17H30 foi gratuito, à exceção da refeição, fará sentido 

pagar a outra entidade no caso do encarregado de educação necessitar que a criança 

permaneça mais algum tempo? Reconhece que a Câmara Municipal não está a agir com 

ilegalidade. Solicita ser esclarecida do porquê de, só em agosto se estar a pagar o 3º período 

do ano letivo. Termina referindo que estas transferências deveriam ser dilatadas.  

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que compreende a questão levantada e informa que se as 

propostas da Câmara Municipal de Palmela, sobre o que deve ser a escola a tempo inteiro, quer 

no pré-escolar, quer no 1º ciclo, fossem aprovadas este problema estaria resolvido. Cita que as 

escolas não deverão funcionar como “armazéns de crianças”. Em referência ao pagamento que 

está agora a ser realizado, informa que o município faz todos os esforços para pagar 

atempadamente mas que esse pagamento depende das transferências do Ministério de 

Educação para o município. Neste momento o Ministério da Educação deve ao município a 

quantia de 400.000€ e embora exista um acordo tripartido nem sempre todas as partes 

cumprem. Em relação aos transportes escolares o município também está a sentir dificuldades e 

alguns municípios não vão poder oferecer esse serviço. É devido a constrangimentos deste tipo 

que a Associação Nacional de Municípios, através da Procuradoria-Geral da Republica, pôs em 

causa a aplicação da lei dos compromissos às autarquias locais. 

A Sr.ª. Vereadora Natividade Coelho refere que tem o máximo orgulho de pertencer a um 

partido politico que tem uma noção muito clara do que é a escola a tempo inteiro e de ter dado 

passos, em Portugal, em termos de apoio às famílias e de ter concretizado realidades que 

nunca tinham sido concretizadas, designadamente no que se refere às refeições. Cita que não 

pretendeu atacar as opções da Câmara Municipal, em relação a esta matéria, embora tenha 

visões diferentes do problema. Lamenta que haja atrasos nos pagamentos, lamenta a lei dos 

compromissos e lamenta que as autarquias locais tenham que fazer face a estes problemas por 

estarem mais perto das populações. 

O Sr. Vereador Adilo Costa explica que as atividades do pré-escolar terminaram no mês de 

julho, pelo que, este pagamento não está ser efetuado com um grande atraso, contudo, já tem 

acontecido haver algum desfasamento nos pagamentos. Reitera que a lei dos compromissos, 

causa, além deste, outro tipo de problemas para as autarquias, nomeadamente o pagamento 

da alimentação e dos transportes escolares. 
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A Sr.ª Presidente refere que o conceito de escola a tempo inteiro é um tema que merecia 

discussão. 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

PONTO 9 – Programa de Alimentação Escolar – atribuição de apoio 

financeiro ao Agrupamento de Escolas Marateca Poceirão - 3.º período do 

ano letivo 2011/2012 e 1.º período do ano letivo 2012/2013. 

PROPOSTA N.º DEIS_DE 02_16-12: 

«A Câmara Municipal de Palmela, no exercício das suas atribuições e competências, garante aos 

alunos do 1.º ciclo do ensino básico e crianças da educação pré-escolar da rede pública, o 

acesso a refeições através da concretização do Programa de Alimentação Escolar, que 

compreende a vertente de confeção local nos estabelecimentos dotados com refeitório escolar 

ou transportada, com confeção externa. 

No âmbito da organização e funcionamento dos seus serviços, designadamente no que respeita 

à ação social escolar – alimentação, e como previsto no Despacho nº 18987/2009, de 17 de 

agosto, a Câmara Municipal estabeleceu protocolos de colaboração com os agrupamentos de 

escolas do concelho, definindo competências de parceria na concretização daquele Programa, 

visando assegurar uma alimentação equilibrada e adequada às necessidades da população 

escolar. 

É responsabilidade do Município, no âmbito do artigo 4.º, do Protocolo de Colaboração, 

celebrado com o Agrupamento de Escolas Marateca/Poceirão, comparticipar financeiramente o 

Programa através da transferência de verbas, assegurando o bom funcionamento do mesmo e 

fazer cumprir a legislação do setor alimentar em vigor, nomeadamente do Regulamento (CE) 

n.º 852/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril e Regulamento (CE) n.º 

178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro. 

A natureza do apoio financeiro previsto no artigo 7.º, consiste numa comparticipação financeira 

relativa às crianças/alunos beneficiários de apoio alimentar que frequentam o 1.º ciclo do 

ensino básico na Escola Básica José Saramago e se deslocam ao refeitório da EB (2.º e 3.º 

ciclos) José Saramago. No ano letivo 2011/2012 almoçaram, diariamente, 167 alunos dos quais 

95 são beneficiários de apoio alimentar. 

O presente apoio financeiro inclui acertos do ano letivo transato, e um adiantamento referente 

ao primeiro período do ano letivo 2012/2013 considerando um valor unitário de € 1,68/refeição. 

Face ao exposto, e de acordo com a alínea d), do n.º 4, do art.º 64, da Lei n.º 169/99, de 18 

de setembro, alterada pela Lei n.º 5–A/02, de 11 de janeiro, propõe-se a atribuição de um 
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apoio financeiro no valor global de € 6.900,00 (seis mil e novecentos euros), ao Agrupamento 

de Escolas Marateca/Poceirão, que corresponde a acertos do 3.º período do ano letivo 

2011/2012 e um adiantamento referente ao 1.º período do ano letivo 2012/2013.» 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

VII – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

DIVISÃO DE DESPORTO: 

Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 10 – Campeonatos Europeus de Orientação (EOC/ETOC’2014) – 

Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal e a Federação 

Portuguesa de Orientação. 

PROPOSTA N.º DCD_DD 01_16-12: 

«Portugal foi o país escolhido para receber, em 2014, previsivelmente entre os dias 9 e 16 de 

abril, a organização do Campeonato da Europa de Orientação Pedestre (EOC) e o Campeonato 

da Europa de Orientação de Precisão (ETOC - para pessoas portadoras de deficiência motora), 

os quais irão decorrer no concelho de Palmela.  

A organização destes eventos foi atribuída à Federação Portuguesa de Orientação (FPO), por 

ser a entidade que fomenta, regulamenta e dirige a prática da Orientação em todo o território 

nacional e que representa as associações e clubes que operam em Portugal nesta área, 

contando a FPO com a parceria da Câmara Municipal de Palmela, das cinco Juntas de Freguesia 

do Concelho de Palmela e das Escolas Secundárias com 3.º ciclo do Ensino Básico de Palmela e 

Pinhal Novo.  

O envolvimento e cooperação das entidades parceiras demonstram o interesse e empenho do 

território na realização deste evento. De facto, para além de ser, certamente, mais um marco 

relevante na história da modalidade em Portugal, para o concelho de Palmela é o 

reconhecimento do trabalho desenvolvido pelas Escolas Secundárias de Palmela e Pinhal Novo, 

em particular dos seus alunos-atletas, professores e órgãos de gestão, que têm transportado o 

nome das suas escolas e do concelho a patamares de nível nacional e internacional. 

A escolha do concelho de Palmela realça, ainda, a excelência do território para os desportos de 

natureza, fruto da diversidade de tipologias de espaço existentes e do potencial 

físico/geográfico e humano e representa uma oportunidade de enorme relevância desportiva e 

turística para o nosso concelho. 
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Neste sentido, torna-se necessário definir os termos de cooperação entre a Câmara Municipal 

de Palmela e a Federação Portuguesa de Orientação, no sentido de viabilizar a realização dos 

EOC/ETOC’14 e EOC Tour’14 no território do Concelho de Palmela, em abril de 2014.  

Pelo exposto, propõe-se, em conformidade com a alínea b) do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

janeiro, a aprovação do protocolo, em anexo, entre a Câmara Municipal de Palmela e a 

entidade organizadora do evento – Federação Portuguesa de Orientação.» 

Sobre a proposta de Campeonatos Europeus de Orientação (EOC/ETOC’2014) – 

Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal e a Federação Portuguesa de 

Orientação numerada DCD_DD 01_16-12 intervieram: 

A Sr.ª. Vereadora Natividade Coelho recorda que no passado dia 16 de maio foi 

apresentada, em reunião de câmara, uma proposta, que foi aprovada por unanimidade, cujo 

anexo era o protocolo entre a Câmara Municipal de Palmela e as várias escolas e juntas de 

freguesia do concelho, no protocolo estavam clausuladas as obrigações da autarquia e das 

juntas de freguesia e não constava qualquer encargo financeiro, por parte da Câmara 

Municipal, relativamente à organização dos jogos. Menciona que ao analisar as informações 

técnicas que acompanham as propostas, verifica que, em vez de um protocolo, serão 

elaborados dois protocolos, diz compreender que tal facto se deve à lei dos compromissos, 

contudo a autarquia devia ter dado conhecimento, aquando do primeiro protocolo, que havia a 

necessidade de elaboração de um segundo, que menciona um encargo financeiro para a 

autarquia de 40.000 €. Informa que irá abster-se porque há 3 meses aprovou um protocolo 

com um texto e nesta data discute-se um novo texto, que dará concretização ao evento. Refere 

que acredita que não haja um processo de intenções, mas à data da aprovação do 1º 

protocolo, a negociação com a Federação Portuguesa e a Câmara Municipal já tinha sido 

realizada, pelo que a informação deveria ter sido divulgada na reunião havida em 16 de maio. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que é evidente que não houve qualquer processo de 

intenções em relação a este tema. Considera que na reunião de câmara de dia 16 de maio, 

abordou que seria necessária a existência de um outro protocolo e que o patrocínio da 

autarquia rondaria este valor. 

A Sr.ª. Vereadora Natividade Coelho refere que nessa reunião foi citado o valor de 

600.000€ de patrocínios, a informação técnica que contém toda a informação e que data do 

mês de maio, só agora foi divulgada. 

O Sr. Vereador Adilo Costa recorda que houve uma conferência de imprensa, no auditório da 

biblioteca do Pinhal Novo, em que esteve presente a Senhora Presidente e onde se abordaram 

todas estas questões. Admite que possa ter havido uma omissão, mas nunca um processo de 

intenções, pela dificuldade de apresentar toda a informação ao mesmo tempo. Menciona que o 

importante é a elaboração do protocolo direto entre a Federação Portuguesa de Orientação e a 
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Câmara Municipal, que é o interlocutor único com a federação, embora também estejam 

envolvidas neste processo, as juntas de freguesia de Pinhal Novo, Palmela e as Escolas 

Secundárias de Pinhal Novo e Palmela. 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com a 

abstenção dos Srs. Vereadores Natividade Coelho e Fonseca Ferreira, que 

apresentam declaração de voto. 

DECLARAÇÃO DE VOTO DOS SRS. VEREADORES DO P.S.: 

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se, por considerarem 

incoerente a forma como este processo e negociações têm decorrido. 

Ou seja, em 16.05.2012, foi trazida e aprovada por unanimidade a esta sessão de câmara uma 

proposta com Protocolo em anexo entre a Câmara Municipal de Palmela, as Escolas Secundárias 

e as Juntas de Freguesias; sem que constasse qualquer outro Protocolo. 

Ora, hoje, 3 meses depois surge esta proposta, agora com o Protocolo entre a Câmara 

Municipal de Palmela e a Federação Portuguesa de Orientação em que surgem os encargos 

financeiros para a Câmara, a saber 40.000 €. 

Acontece que desde 07.05.2012, pela informação técnica a que agora tivemos acesso, se sabia 

ser necessário celebrar este Protocolo, com os encargos inerentes. 

Consideram, pois, os Vereadores que se devem abster, visto não terem tido conhecimento de 

todas as negociações à priori.” 

 

VIII – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

VIII.I - DIVISÃO DE FINANÇAS E APROVISIONAMENTO: 

Pelo Sr. Vereador Luís Miguel Calha foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 11 – Prestação de serviços de seguros – Abertura de procedimento. 

PROPOSTA N.º DAF_DFA 01_16-12: 

«O Município celebra anualmente um conjunto de contratos de seguros (carteira de seguros) 

para assegurar a cobertura de eventuais responsabilidades decorrentes do desenvolvimento da 

sua atividade. 

Da carteira constam os seguros dos ramos: responsabilidade extracontratual da autarquia, 

acidentes de trabalho, acidentes pessoais, bens em leasing e equipamentos eletrónicos, 

multirriscos e seguro automóvel. 

Terminando no final do corrente ano os contratos em vigor, torna-se necessário encetar novo 

procedimento pré-contratual com o objetivo de adjudicar os contratos de seguros para o ano de 

2013. 
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Assim, propõe-se: 

1. A abertura de um concurso público para adjudicação da “Prestação de serviços de 

seguros”, ao abrigo da alínea b), do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos 

(adiante designado CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; 

2. Que, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 47.º do CCP, o preço base do 

procedimento seja de € 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros); 

3. Que o contrato tenha a duração de 12 meses, com a possibilidade de se poder celebrar 

novo contrato, através do procedimento de ajuste direto, no máximo de dois, conforme o 

disposto na alínea a), do n.º 1 do artigo 27.º do CCP, tendo como limite o período de 36 

meses. 

4. Aprovação das peças do procedimento: Programa de Concurso e Caderno de Encargos 

(em anexo); 

5. Que o júri seja constituído por: 

� José Manuel Monteiro – DAF (presidente) 
� Gonçalo Nuno de Oliveira Grilo Rocha Neto - DFA (vogal) 
� Maria Pilar Rodrigues Rodriguez - DAG (vogal) 
� Maria Jacinta Merca Pereira – DFA (vogal suplente) 
� Anabela dos Santos Henriques e Sousa – DFA (vogal suplente) 

 
Anexos: Programa de Concurso e Caderno de Encargos.» 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

VIII.II - DIVISÃO JURÍDICA: 

Pelo Sr. Vereador Luís Calha foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 12 – Desafetação do domínio público e cedência de terreno à 

Freguesia de Quinta do Anjo em regime de direito de superfície. 

PROPOSTA N.º DAF_DJ 02_16-12: 

«A Junta de Freguesia de Quinta do Anjo solicitou ao Município a identificação de um terreno 

em Cabanas que reunisse as condições necessárias à instalação de um parque intergeracional. 

Constituindo as relações de colaboração entre o Município e as diversas freguesias um 

instrumento de resposta às necessidades da população e considerando a importância de dotar a 

localidade de Cabanas de equipamentos daquele tipo, diligenciaram os serviços no sentido de 

localizar uma parcela de terreno que permitisse a instalação do referido parque. 
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Após análises técnicas da Divisão de Planeamento Urbanístico e da Divisão de Desporto, foi 

identificada uma parcela de terreno, situada na Rua Padre Américo, com 470,00 m2, que 

integrara o domínio público municipal como cedência para equipamentos coletivos, no âmbito 

do alvará de loteamento n.º 233. 

Assim, perspetivando-se que o equipamento que a Freguesia de Quinta do Anjo pretende 

construir contribuirá para a qualidade urbana de Cabanas, através da oferta de um espaço 

adequado ao desenvolvimento de atividades físicas e desportivas pela população, propõe-se, 

nos termos estabelecidos do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, nas alíneas f) do n.º 1, a) do 

n.º 4 e a) do n.º 6: 

- propor à Assembleia Municipal a desafetação do domínio público da parcela de terreno 

com 470,00 m2, avaliada em € 38.775,00, cedida ao Município para equipamentos de utilização 

coletiva através do alvará de loteamento n.º 233, e que confronta a Norte com lote privado, a 

Sul com domínio público a Nascente com prédio privado e a Poente com Rua Padre Américo;  

E aprovada que seja a referida desafetação e efetuado o correspondente registo predial: 

- celebrar com a Freguesia de Quinta do Anjo contrato de constituição de direito de 

superfície, a título gracioso, sobre a aludida parcela, pelo período de 50 anos; direito avaliado 

em € 31.020,00, que se constitui para o estrito efeito de permitir a instalação de um parque 

intergeracional.  

Mais se propõe que: 

- o direito de superfície reverta a favor do Município caso, decorridos cinco anos sobre o 

contrato de cedência, não esteja ainda a ser dado à parcela o uso acima indicado, salvo se o 

Município então entender que tal circunstância decorre de razões alheias à vontade da 

Freguesia de Quinta do Anjo; 

- a reversão opere ainda se, em qualquer momento, for conferida à parcela uma utilização 

diversa da ora admitida.» 

Sobre a proposta de Desafetação do domínio público e cedência de terreno à 

Freguesia de Quinta do Anjo em regime de direito de superfície numerada DAF_DJ 

02_16-12 intervieram: 

O Sr. Vereador Fonseca Ferreira refere que a proposto não menciona se a cedência é a 

título gracioso ou oneroso. É feita a avaliação patrimonial e não se explicita qual o tipo de 

cedência que se pretende realizar. 

O Sr. Vereador Luís Miguel Calha admite que se trata de um lapso dos serviços e que a 

cedência será efetuada a título gracioso. 
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   A Sr.ª Presidente dá a palavra ao Dr. Rui Ferreira para os devidos esclarecimentos: 

informa que o regime de direito de superfície, na ausência de referência sobre a onerosidade, 

presume uma cedência gratuita, de todo o modo, como se trata de um elemento esclarecedor, 

deverá constar na proposta a natureza gratuita da cedência.   

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

A Sr.ª Presidente dá a palavra ao Sr. Vereador Fonseca Ferreira que informa a Senhora 

Presidente, todos os colegas de vereação e a comunicação social que nos próximos dias irá 

pedir a renúncia ao mandato de vereador da Câmara Municipal de Palmela. Esclarece que as 

razões são, obviamente, politicas porque o Partido Socialista elegeu uma nova direção, no início 

de junho, em Palmela, pelo que se abre um novo ciclo politico. Refere que os três anos de 

exercício do cargo, foram muito gratos e muito enriquecedores no aspeto político e técnico e 

em termos da gestão municipal. Cita que foi particularmente grato, este trabalho, porque se 

trata de um concelho muito especial, em termos de recursos, de potencialidades territoriais e 

de qualidades do território. É um dos concelhos que possui o que nenhum outro tem, de forma 

tão equilibrada, que é um setor agrícola com grandes potencialidades e um setor industrial dos 

mais potentes do país, isto numa época em que se verifica o deslize para o setor terciário, que 

é um setor que não cria riqueza, apenas a distribui. Outra das qualidades deste concelho, além 

das boas acessibilidades, é estar integrado na área metropolitana mais desenvolvida e com 

mais potencialidade do país. Apesar de todos estes aspetos, o Concelho de Palmela poderá ser 

melhor aproveitado, com a aplicação de uma gestão mais estratégica e dinâmica, de modo a 

facultar o bem-estar e desenvolvimento das populações e a atratividade do território. Refere 

que a zona do Centro Histórico, em termos de comércio e turismo, está muito aquém das suas 

potencialidades. Deixa votos de confiança aos dois partidos que integram o executivo, para que 

caminhem no sentido de um desenvolvimento mais pleno de acordo com as potencialidades 

que existem. Reitera que fazer parte deste executivo é muito grato em termos pessoais, 

humanos e institucionais, onde o funcionamento é absolutamente solidário e correto, com 

honestidade e franqueza, independentemente das divergências politicas. Salienta o 

desempenho político, as qualidades, preparação, espirito democrático e inteligência da Senhora 

Presidente. Cita que a maioria do executivo não retira o devido proveito da disponibilidade da 

oposição, dos seus contributos e das suas propostas da oposição. Esta época é de grandes 

dificuldades e de mudanças profundas, que deverão ser entendidas e geridas. Relativamente ao 

poder local e à sua reforma, sublinha que diverge, relativamente à forma como está a ser 

conduzida, embora seja a favor de uma reforma profunda e da restruturação administrativa, 

quer em termos de freguesias, quer em termos de municípios. Considera que Palmela é um 

caso de grande equilíbrio, quer no que concerne à sua dimensão, quer no número de freguesias 

- 5 freguesias, 363 hectares, 61 000 habitantes. Irão voltar à agenda política a questão da lei 
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eleitoral autárquica e a questão das candidaturas dos autarcas, que vão passar a estar inibidos 

da limitação de mandatos, a partir de agora, isto será um desastre para a democracia e um 

descrédito relativamente aos políticos e à política que elabora a lei e não a cumpre. Cita que 

não tem dúvidas de que a limitação será para os autarcas, não para os concelhos, pelo que 

deverá haver coragem para mudar a lei, já que é muito duvidoso que se deva limitar o poder 

das recandidaturas. Para o exercício da democracia local, a nível municipal é benéfico que haja 

pluralismo, a nível dos executivos, que devem ser plurais e não monocolores.  

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere que na qualidade de vereadora da Câmara 

Municipal de Palmela, eleita pelas listas do Partido Socialista e na qualidade de membro deste 

coletivo, quer assinalar o trabalho, a competência e a qualidade de intervenção do Senhor 

vereador Fonseca Ferreira, durante os 3 anos que dedicou ao Concelho de Palmela, quer 

enquanto candidato, quer enquanto eleito. Sublinha o empenhamento e o envolvimento com 

que abraçou este território, as suas gentes e interesses. Neste momento de renuncia de 

mandato, pelas razões evocadas, propõe uma saudação, pela forma exemplar como participou 

na vida autárquica, quer técnica, quer politicamente. 

A Sr.ª Presidente refere que o poder local sai reforçado quando existe discussão e acrescenta 

que esta experiência do Senhor vereador Fonseca Ferreira, terá sido uma experiência 

enriquecedora para os cidadãos de Palmela, para o poder local no país e para ele próprio. 

Lamenta que o Senhor Vereador não possa cumprir o mandato, porque é importante que os 

cidadãos sintam que os compromissos assumidos, independentemente de todas as vicissitudes, 

são cumpridos. Felicita o Senhor Vereador Fonseca Ferreira pelo facto de a sua passagem pela 

Câmara Municipal de Palmela, servir exatamente para reforçar algumas das convicções que tem 

sobre o poder local, nomeadamente a questão dos executivos plurais, compostos pelas 

diferentes forças politicas, que é uma questão essencial para a própria democracia. Considera 

que o poder local e as populações não serão beneficiados se houver uma transformação, que 

realmente acabe com a pluralidade existente. Refere que tem o maior respeito profissional, 

politico e pessoal, pelo desempenho do Senhor vereador Fonseca Ferreira, que apesar das 

divergências e diferenças existentes entre ambos, contribuiu para o bom desempenho do 

coletivo. 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

A Sr.ª Presidente pergunta se algum dos Munícipes presentes quer intervir. 

Não há intervenções. 
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IX – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das dezassete horas e quarenta minutos, a Sr.ª Presidente declara encerrada a 

reunião, da qual se lavrou a presente ata, que eu, José Manuel Monteiro, Diretor do 

Departamento de Administração e Finanças, redigi e também assino. 

 

A Presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

O Diretor do Departamento 

 

José Manuel Monteiro 


